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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, biex 
jinkorporaw is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħhom:

1. Jistenna li skont il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) futur, il-kontribut għall-qasam 
tal-iżvilupp agrikolu u rurali se jibqa' jinżamm fil-livelli attwali; jinsisti li kwalunkwe 
miżura addizzjonali relatata mat-tranżizzjoni ekoloġika tiġi ffinanzjata minn ammonti 
ta' flus ġodda u minn riżorsi proprji addizzjonali tal-UE;

2. Jieħu nota tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Pjan ta' Investiment għal 
Ewropa Sostenibbli (COM(2020)0021), iżda jenfasizza li l-elementi proposti fih, inkluż 
il-Fond ta' Tranżizzjoni Ġusta, jiddependu għalkollox minn ftehim tal-QFP ambizzjuż; 
jesprimi t-tħassib serju tiegħu li l-forniment minn qabel (frontloading) ta' fondi baġitarji 
tal-UE biex jiġu koperti rekwiżiti ġodda ta' nfiq li jirriżultaw mill-pandemija tal-
COVID-19 tista' ċċaħħad lill-bdiewa tal-UE mill-finanzjament fl-aħħar snin tal-QFP, 
sitwazzjoni li tkun partikolarment ta' ħsara jekk huma mistennija li jikkonformaw mal-
obbligi l-ġodda taħt il-Patt Ekoloġiku;

3. Ifakkar li perċentwal sinifikanti mill-pakkett tal-politika agrikola komuni (PAK), li 
jirrappreżenta l-akbar sehem tal-baġit tal-UE, se jitwarrab biex jappoġġa l-objettivi 
relatati mal-klima; ifakkar li r-riforma tal-PAK għadha għaddejja u li għadha ma 
ttieħdet l-ebda deċiżjoni dwar il-kontribut eżatt għall-objettivi u r-rekwiżiti ambjentali u 
għal dawk marbuta mal-klima;

4. Jirrimarka li t-tifqigħa reċenti tal-COVID-19 żvelat ir-rwol strateġiku li l-agrikoltura 
għandha biex tipprovdi ikel sikur u ta' kwalità għolja bi prezzijiet affordabbli; jinsisti li 
l-isforzi li jsiru mill-bdiewa tal-UE biex jipproduċu l-ikel b'mod aktar sostenibbli 
m'għandhomx jiġu mminati mill-importazzjoni ta' prodotti minn pajjiżi terzi li ma 
jissodisfawx l-istandards tal-UE tas-sigurtà tal-ikel, tal-protezzjoni ambjentali, tal-
benessri tal-annimali u dawk soċjali.


